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 ،والللنفب بللالنفب، والتللارك لدينلله ،الثيللب النانللي :هال بإحللدث ثلل  هللا يشللهد أن ال هللله هال هللا، وأنللي رسللول 
 .للجماعة(( المفارق 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 كتاب القصاص 

الكتاب أيضًا مما سبق التعريف به مرارًا في الكتب المتقدمة، كتااب الهااار ، كتااب ال،اال ، كتااب ال كاا ، كتااب 
والكتاباة ال،يام، الحج، البيوع إلى آخره، لكن ال مانع من أن يذكر بشيء مما يتعلق باذه الماد ، الكتاب والكتب 

م،اادر للععااك بكتاابب يكتااب كتابااة وكتباًا وكتابااًا، والكتااب والكتاااب والكتابااة والمكاتباة أ،االاا ال مااع، أ،ااك الماااد  
ال مااع، كمااا يقااال: تكتااب بنااو فااالن إذا ا تمعااوا، و ماعااة الخيااك كتيبااة، و ااذا تساامعونه كااالم مكاارر يعنااي، ومنااه 

لمساااااك العلميااة، والاااذي بااين ياادينا ي ماااع مسااااك الق،اااا ، الكتاااب والمااراد باااه اساام المععاااول المكتااوب ال ااامع ل
فالم،ااادر ياااراد باااه اسااام المععاااول، كالحماااك ياااراد باااه المحماااول، والكتااااب  ناااا الماااراد باااه المكتاااوب ال اااامع لمساااااك 
الق،ا ، والكتاب كما يقول أ ك العلم: من الم،ادر السايالة التاي تحادي شاياًا فشاياًاا كن الكتااب إنماا يح،اك 

ياًا با تماع الحروف والكلمات، ثم ال مك، ثم اكسهر ثم ال،اعحات ثام يكاون كتاباًا، ومثاك ماا ذكرناا ياراد شياًا فش
 به اسم المععول ال امع لمسااك  ذا العن، ويراد به  نا الق،ا .

والق،ااا  ماا خوذ ماان القاا  و ااو القهااع، أو ماان اوت،ااا  اكثاار، و ااو تتبااع أثاار ال اااني للعثااور عليااه لاايق  
 ااك -ق،ااا  سااواء كااان فااي الاانعط أو فااي الهاارف مان محاساان  ااذه الشااريعة الكاملااة التااي كملاااا هللا فيقهاع، وال

، التاي  اي ليسات بحا اة إلاى م ياد أو ما يج أو إدخاال دخياك -عليه ال،ال  والساالم-في آخر حيا  نبيه  -وعال
بيقاا بحذافير ا، أخاذوا منااا علياا فاي كاملة، وما و د الخلك في الم تمعات اإلسالمية إال بعد أن تخلوا عن ته

ماا يريادون، وتركاوا ماا ال يرياادون فح،اك الخلاك، وتنكادت الحيااا ، ولاذا ن اد فاي مثاك  ااذه الابالد التاي تهباق فياااا 
 ذه اكحكام، ويتعي  الناط فياا ظالل اكمن بسبب تهبيق  ذه الشريعة، وال ي،اب الناط في أبدانام وال أماوالام 

ولام إال بساابب تخلايام عاان  ااذا الاادين، والح،ااة بالح،اة، يعنااي إذا كااان الخلااك كبياارًا، وال فاي أديااانام وال فااي عقاا



اإلخالل بالدين إذا كان كبيرًا كان الخلك في  ميع نواحي الحيا  كبيرًا، وانظار تارع عان يمينان وعان شامالن فاا  
ف ال نااا  عنااد حااد م المسااتعان، والق،ااا  كمااا ذكرنااا ماان محاساان  ااذه الشااريعة، فلااوال  ااذا الق،ااا  الااذي يوواا

لرأيت الناط كالوحوشا كن كك إنسان بحا ة إلى ما بيد اآلخر، ويريد الح،ول عليه بحق أو بغيار حاق، و اذه 
الحا اااة حلتااااا الشاااريعة و  الحماااد بالمعاااامالت والعقاااود المباحاااة، ورتبااات علاااى ماااا يخاااالف  اااذه الحلاااول الشااارعية 

الشارعية، لكان ي خاذ مان ماال  -و  الحماد مو اود -ي، السابك عقوبات، إنسان يريد مال يبياع ويشاتري يا رع يحار 
ال ،ااارت الاادنيا فوضااى  نعاام حيااا ، وااد  [ب سااور  البقاار 971ب] }َوَلُكللمف ي للي الفق َصللاص  َحَيللاة  غيااره يساارط تقهااع يااده، واا

يقااول وااااك: الق،ااا  مااوت مااا  ااو بحيااا ، الق،ااا  مااوت وتااك فكيااف يكااون حيااا    نقااول: نعاام حيااا ، شااخ  
على آخر فقتله ُوتك القاتك انتاى اإلشاكال، لكان لاو تارن  اذا القاتاك، تارن مان غيار رضاا الم ناي علايام، اعتدع 

ال الععاو باباه معاروف فاي الشارع، تقريار الدياة معروفاة فاي الشارع، الععاو أيضاًا إذا كاان بهياب نعاط مان أوليااء  واا
مقتاول الم ناي علياه،  ناا يا تي الماوت، المقتول ما ،ار له أثر، لكن يقتاك ويععاى عناه مان غيار هرياق أوليااء ال

و نا ي تي الدمارا كنه ال يكتعى بقتك واحادا كن الم ناي علايام ينت،ارون ويثا رون، فيقتلاون، ثام يقتاك مانام، ثام 
نعم يموت واحد ال با ط، فاي سابيك  [ب سور  البقر 971ب] }َوَلُكمف ي ي الفق َصاص  َحَياة  يقتك من أولان، وتعم العوضى 

كمن والعادل باين الرعياة، مان أمثاال العارب التاي يتاداولوناا ويرونااا فاي غاياة البالغاة: لالقتاك أنعاى للقتاكل إوامة ا
 ذا ،حيح، كالم ،حيح أنعى للقتك، ود يقول وااك: كالم متناوض، كيف وتك أنعى للقتك   نعم أنعى للقتكا كنه 

ن وانتااوا، ألاوف يقتلاون، لكان لماا شارع الق،اا  لو ترن القاتك وتك بسببه مااة يمكان، أو ثاارت حارب باين وبلتاي
كك ووف عند حده، ترون اكمة على مر الاد ور بتهبياق الشاريعة اإلساالمية ماا يحتاا ون إلاى االحتياهاات التاي 
ت علاا الدول اآلن، ن،ف مي انياتاا لحعظ اكمن، ون،ف مي انياتاا للمباحي وغير ا من أ ك حعظ اكمن، لكان 

وأ ااك  [ب سااور  البقاار 971ب] }َوَلُكللمف ي للي الفق َصللاص  َحَيللاة  مااا  ااي مااا احت نااا إلااى شاايء ماان  ااذا، لااو أويماات الحاادود ك
العلم وارنوا بين  ذه اآلية وبين المثك العربي: لالقتاك أنعاى للقتاكل وأثبتاوا بالغاة القارآن مان و اوه علاى ماثلام و او 

 بليغ، لكن اآلية أبلغ من و وه متعدد  ليط  ذا موضع بسهاا. 
 في الحديي اكول يقول: 
))ال يحل  دم املرم : -صللى هللا عليله وسللم-قلال: قلال رسلول هللا  -رضي هللا عنله-عن عبد هللا بن مسعود 

دم اماارم مساالم يعنااي مع،ااوم الاادم، المساالم مع،ااوم الاادم ال ي ااو  وتلااه، وال يحااك إراوااة دمااه إال ب حااد  مسلللم((
ببأول مااا يقضااى بااين الناااط يااوم القيامااة فااي فااي الحااديي الثاااني اكمااور الثالثااة، والقتااك شاا نه عظاايم كمااا سااي تي 

 . الدماءبب
 ذا تعسير لإلسالم، و ي الغاية التي يكف عند ا يعناي القتاك  ))ال يح  دم امرم مسلم يشهد أن ال هله هال هللا((

أن ال إلاه إال هللا تعساير يشاادوا  ببأمرت أن أواتك الناط حتى يشادوا أن ال إلاه إال هللا، وأناي رساول هللاببوالقتال 
ن شات فقك: الثيُب، فالثيب بدل بعض من الاثالي  الناني(( ))وأني رسول هللا هال بإحدث ث  : الثيبَ لإلسالم  واا

ن ودرت مبتدأ محذوف ولت:  ي الثيب ال اني  إلاى آخاره،  ))واللنفب بلالنفب، والتلارك لدينله((فتكون م رور ، واا
ببإال بإحاادع ثااالي: الثيااب ال انااي، الاانعط بااالنعط، التااارن ي  إال باااذه الااثالي  يعنااي مااا فيااه وتااك إال باااذه الااثال

ال داخاك فاي التاارن لديناه  داخاك، هياب  لدينه المعارط لل ماعةبب هيب الساحر حكمه  القتاك، نقاول:  اذا راباع واا



 ااك المااراد بتاارن  تاارن ال،ااال   نعاام  تاارن ال،ااال  عنااد مان ال يقااول بكعااره، عناد ماان يقااول: إناه يقتااك حااد، يعناي
الاادين بالكليااة، أو تاارن التاادين والخااروأ علااى بعااض أحكامااه  كنااه وااد يقااول وااااك:  نااان مسااااك كثياار  يقتااك فياااا 
ن لم يترن الدين بالكلية، فاك نقول: إن  ذا الح،ر ال يحك إال، أسلوب ح،ر في الثالي،  ك نقول:  المسلم، واا

درا اه فاي الاثالي  أو نقاول: إن  ذا ح،ر حقيقي، بمعنى أنه ال يو د غير ا لثالي، وأن ما و د يمكن إدخاله واا
 ااو ح،اار إضااافي و نااان وتااك فااي غياار المسااااك الااثالي لكاان  ااذه الااثالي  ااي أ اام مااا يقتااك فيااه المساالم  وتااك 
ذا ولنااا  ااذا نقااول: اللااوهي إذا كااان غياار  اللااوهي عنااد ماان يقااول بقتلااه  ااك نقااول: إنااه ياادخك فااي الثيااب ال انااي، واا

علياه ال،ااال  -يقتاك  أو نقاول: إن  اذا وادر  اااد علاى ماا  ااء فاي ح،ار الحاديي، وأناه أخبار النباي مح،ان ال 
أنه ال وتك إال في  ذه اكمور الثالثة، ثم  يد على ذلن مان أحكاام شارعية  مان أ اك العلام مان واال: إن  -والسالم

لقتاك تنادرأ فاي  اذا، ومانام مان كك ،ور القتك تنادرأ فاي الاثالي، اللاوهي ينادرأ فاي ال اناي، وغياره مان ،اور ا
عن اكماور الثالثاة، ثام  ياد عليااا أحكاام، يعناي نظيار  -عليه ال،ال  والسالم-يقول: ال تندرأ، إنما أخبر النبي 

وباالساتقراء تباين أن الاذين تكلماوا فاي  إال ثالثاةبب لم يتكلم فاي الماادبب: -عليه ال،ال  والسالم-ما ويك في ووله 
الشارا  ماان وااال ماان أسااء اكدب حقيقااة، أساااء اكدب ووااال: فاي  ااذا الح،اار نظاار،  ااذا  المااد ساابعة، يعنااي ماان

 ينظر في كالم من  كالم من ال ينهق عن الاوع،  ذه إساء  أدب. 
الثيب من وطء في نكا  ،حيح، يعني وطء وه  شرعيًا في نكا  ،حيح، وعلى  ذا لو تكرر ال نا من شخ  

يستمر بكر، ومن ت وأ امرأ  ليلة واحد  ثم هلقاا، وعاش بقية عمره أع ب  اذا لم ينكح نكاحًا ،حيحًا فاو بكر، 
علياه -ثيب، فاذا ضابط الثيب، عند أ ك العلم فمن وطء بنكا  ،حيح وحكمه الر م، حكمه الر م، ور م النبي 

اوي فااي وضااايا، فااي خمااط وضااايا، فااي خمااط وضااايا ثباات الاار م، وثباات المنسااو  تالوتااه والباا -ال،ااال  والسااالم
حكمه: لالشيخ والشيخة إذا  نيا فار مو ما ألبتةل وي تي من يبرر لماا يعيشاه المسالمون وماا ي اولوناه مان فاواحش، 

علياااه ال،اااال  -وواااع ال ناااا، نقاااول: فاااي عااااد النباااي  -علياااه ال،اااال  والساااالم-يقاااول: ياااا أخاااي فاااي ع،ااار النباااي 
مااان  اااراام، يعناااي ال ت،اااور  -اآلن– فاااي ثالثاااة وعشااارين سااانة، خماااط وضاااايا، لكااان كااام يحااادي الياااوم -والساااالم

 -علياه ال،اال  والساالم-الع،مة في المسلمين كلام، لكن  ذه ليسات بح اة، وواع خماط وضاايا فاي عااد النباي 
يقال: الم تمع ال بد أن يقع منه ما يقع، ويادعونا  اذا إلاى التساا ك فاي أمار  اذه ال ريماة وانتشاار ا، وال شان أن 

 عظيم، ولذا  اء حكمه في الشرع أنه ير م حتى يموت. انتشار  ذه العاحشة مؤذن بخهر 
َب ب للالنفففب   ))الثيللب النانللي، والللنفب بللالنفب(( مف ي يَهللا َأنف الللنففف ه  َنللا َعَللليف فماان وتااك ُوتااك،  [ب سااور  المااااد 54ب] }َوَكَتبف

ناه يعاارط الادين بالكلياة  اك نقاول: إن الماراد بالادين م ماوع الادين، بمعناى أ المفارق للجماعة(( ،))والتارك لدينه
فااك  او التاارن المو اود عنادنا أو التاارن للادين أعام مان أن  ببمان بادل ديناه فااوتلوهببفيرتد،  اء في حاق المرتاد 

يكون مرتدًا أو خار ًا عن بعض شرااع الدين مما يو ب القتك كترن ال،ال  ماثاًل  ال شان أن المرتاد يقتاك، و اك 
عليااه ال،ااال  -ونايااه عاان وتااك النساااء  ناااى النبااي  -عليااه ال،ااال  والسااالم-ه يقتااك ر اااًل كااان أو اماارأ  مااع وولاا

فاالمرأ   ببمان بادل ديناه فااوتلوهببعن وتك النساء،  ك نقول: إن الناي عن وتك النساء مخ،ا  لعماوم  -والسالم
والنااي عاان   بببمان بادل ديناه فااوتلوهب: -علياه ال،ااال  والساالم-إذا ارتادت ال تقتاك  أو نقاول: تقتاك لعماوم وولاه 

، وعموم حديي: -عليه ال،ال  والسالم-وتك النساء خا  بالقتالا كنه و د امرأ  مقتولة، فناى عن وتك النساء 



وااد ي،االي ويقتااك لماااذا  كنااه ثيااب و نااى مااثاًل، أو وتااك مساالمًا و ااو ي،االي فيقتااك  ببناياات عاان وتااك الم،االينبب
الن،ااو  التااي تقتضااي وتااك ماان ارتكااب مااا يو ااب عااام مخ،ااو  بمااا  اااء ماان  ببنايت عاان وتااك الم،االينببافاا

القتك، بالنسبة التارن لدينه  ذا المرتد ما فيه إشكال، داخك دخاواًل أولياًا فاي  اذا الحاديي، ومن،او  علياه بقولاه 
نا تي إلاى المارأ   اك تقتاك أو ال تقتاك إذا تركات الادين وفاروات  ببمن بدل ديناه فااوتلوهبب: -عليه ال،ال  والسالم-

عااام فااي الر ااال والنساااء خااا   ببماان باادل دينااه فاااوتلوهببوارتاادت  تقتااك أو مااا تقتااك  تقتااك، إذًا عناادنا ال ماعااة 
بالمرتااادين، هياااب النااااي عااان وتاااك النسااااء عاااام فاااي اك،اااليات والمرتااادات، لكناااه خاااا  بالنسااااء، إذًا يكاااون باااين 

عااام  ه فااوتلوهببببماان بادل دينااالن،اين عمااوم وخ،او  مهلااق أو و ااي  عمااوم وخ،او  و اااي، بمعناى أن 
من و ه خا  من و ه، عام في الر اال والنسااءا كن بمانب مان ،ايغ العماوم، لكناه خاا  بالمرتادين، والنااي 
عن وتك النساء عام في اك،ليات والمرتدات، لكنه خا  بالنساء، فبيناما عموم وخ،و  و ااي، كياف نععاك 

المهلااق مااا عناادنا مشااكلة، يحمااك العااام علااى  إذا و ااد مثااك  ااذا التعااارض  يعنااي إذا و اادنا العمااوم والخ،ااو 
 الخا  وينتاي اإلشكال، لكن إذا كان العموم والخ،و  و ايًا فماذا ن،نع  نعم  

 ......طالب:
ذا ارتدت المرأ   إذا لم يستهع،  نا كيف نعمك بالن،ين  كيف نعمك بالن،ين  نا  نقول: إذا أرتد الر ك وتلناه، واا

ي عن وتك النساء  ما علمنا بالن،ين إذًا، نعام  كياف  تقتاك، إذًا ماا علمناا بالحاديي ماذا ن،نع  نعم  تقتك والنا
الذي يدل على الناي عن وتك النساء، إحنا ودرنا أنه عماوم وخ،او  و ااي، لاو كاان مهلاق ماا عنادنا مشاكلة، 

النساااء، وش يشاامك  ببماان باادل دينااه فاااوتلوهببنحمااك العااام علااى الخااا  وينتاااي اإلشااكال، لكاان إذا ولاات: عمااوم 
المااانع مااا يشاامك النساااء  تقااول:  ااذا الكااالم، لكاان القااااك اآلخاار الهاارف اآلخاار ماان الحنعيااة مااثاًل الناااي عاان وتااك 

ويقول الهرف اآلخر من الحنابلة والشافعية والمالكياة  ببمن بدل دينه فاوتلوهببالنساء خا ، نخ،  به حديي 
خا  بالمرتدين، ودعوع  اذا ليسات با ولى  ل دينه فاوتلوهببببمن بديقولون: الناي عن وتك النساء عام، وحديي 

 من دعوع  ذا، وعلى كك حال في مثك  ذه ال،ور  نحتاأ إلى مر ح خار ي،
 اذا عماوم ،احيح، والعماوم أضاعف  ببمن بدل دينه فااوتلوهببكيف مر ح  ومن أين ن تي بمر ح خار ي  نقول 

ديي النااي عان وتاك النسااء، كياف ،اار أواوع  كن من الخ،و ، لكان عماوم  اذا الحاديي أواوع مان عماوم حا
محعاو،، ماا دخلاه مان المخ،،اات إال محاك النا اع، محاك الادعوع، المارأ   ببمن بدل دينه فااوتلوهببعموم حديي 

ال مخ،اااااو  بمخ،،اااااات كثيااااار   مخ،اااااو   إذا ارتااااادت، لكااااان عماااااوم النااااااي عااااان وتاااااك النسااااااء محعاااااو، واا
ء أن الماارأ  لااو وتلاات مااا تقتااك، عمومااه  كااذا، لكاان  ااك  ااذا بمخ،،ااات كثياار ، مقتضااى الناااي عاان وتااك النسااا

ال مااا  ،احيح   اذا  اااء بن،اه، نعام من،ااو  علاى وتااك المارأ  إذا وتلات، والماارأ  إذا  نات و اي مح،اانة تار م واا
ال ماا تقتاك   بباغد يا أنيط إلى امرأ   ذا فإن اعترفت فار مااببتر م   تر م، المرأ  إذا كانت سااحر  ماثاًل تقتاك واا

 ء وتك الساحر .  ا
 ببمن بدل ديناه فااوتلوهببالمق،ود أن عموم حديي الناي عن وتك النساء دخله مخ،،ات كثير ، وعموم حديي 

محعاو،،  ببمن بدل دينه فاوتلوهببما دخله إال مس لة المرتد   ذه و ي محك الن اع فتخرأ، فيبقى لنا عموم حديي 
م المحعاو، أواوع مان العماوم المخ،او ، فيقادم عماوم  اذا مخ،و ، والعماو  ببنايت عن وتك النساءببوعموم 



على عموم  ذا فتقتك المرأ  إذا ارتدت، ويبقى الناي عن وتك النساء في مورده، و و إذا ما كانت في حرب مثاًل، 
ال ما يقتلن  في حال الحرب ما يقتلن، إال إذا تدرع باا، تتارط بااا الكعاار، أو كاان امارأ   لااا نساء الكعار يقتلن واا

أثر في القتال، يعني شاركت في القتال، فالمق،اود أن المارأ  إذا تركات الادين، وفاروات ال ماعاة تقتاك إذا ارتادت، 
مقتضاى  ببيمروون من الدين كما يمارط الساام مان الرمياةببكما تقتك إذا  نت، كما تقتك إذا وتلت، هيب الخوارأ 
، فام يمروون من الدين، لكان  اك المق،اود بالادين اإلساالم المروط المعاروةا كن السام يعارط، الذي يمرط يعارط 

ن لاام يخر ااوا عاان اإلسااالم بالكليااة   مااا وااوالن  بمعنااى أنااام يخر ااون عاان اإلسااالم، أو يخر ااون عاان التاادين، واا
مشاوران ك اك العلام، فعلاى  اذا  اذا الح،ار تكاون  اذه أماور المن،او  عليااا أماور كلياة ينادرأ تحتااا ،اور 

لح،ر سواء ولنا: إنه حقيقي بمعنى أنه ال يو اد إال  اذه القواعاد الماذكور ، وينادرأ تحتااا فاروع، تقتضي القتك، وا
أو نقول: إن  ذا ح،ر إضافي و يد عليه بما  اء في الن،و  اكخرع مما يقتضى القتاك، أ اك العلام ين،اون 

ثاًل، أو اتعقاوا علاى تارن ،اال  على أن أ ك بلد لو تركاوا شاعير  مان شاعاار الادين ماا يكعارون، لاو تركاوا اآلذان ما
ن والوا: ال إله إال هللاا كن ما تركوه من حق ال إله إال هللا.   العيد ال يكعرون، لكن يقاتلون، يعني واا

 الحديي الثاني.
))أول ما يقضلى بلين : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود 

 .يي الدماء(( الناب يوم القيامة
الحااديي الثاااني:: عااان اباان مسااعود أيضاااًا، والعاااد  عنااد أ اااك المخت،اارات إذا رووا أحاديااي عااان ،ااحابي واحاااد، 

، -رضاي هللا عناه-،رحوا باسمه فاي الموضاع اكول، وكناوا عناه بالضامير فاي الموضاع الثااني، يقولاون: وعناه 
))أول ملا يقضلى : -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا تعالى عنه-"وعنه  ذا  و اك،ك 

وذلكام لعظام شا ن الادماء،  اذا بالنسابة لحقاوط العبااد، وأماا بالنسابة لحقاوط  "بين الناب يوم القيامة يي اللدماء((
هللا تعالى ف ول ما ينظر فيه من عمك العبد إيش  ال،ال ،  ذا بالنسبة لحقوط هللا  ك وعال، وأما بالنسبة لحقوط 

الدماء، كن االعتداء على بدن اإلنسان ش نه عظيم، والقتك موبقة من الموبقات، موبقة نس ل هللا الساالمة العباد ف
والعافيااة، ووااد  اااء فااي الشاارااع حعااظ الضاارورات الخمااط، ومناااا حعااظ النعااوط، وماان وتااك دون نعسااه فاااو شااايد، 

 ماان ساالم المساالمون ماان لسااانه وياادهببببالمساالم فالقتااك شاا نه عظاايم فااي الشااريعة، ولااذا  اااء فااي الحااديي ال،ااحيح 
يعني ب دنى اعتداء سواء كان باللسان أو باليد فكيف القتاك  وال يا ال المارء فاي فساحة مان ديناه حتاى ي،ايب دماًا 

مَ حرامًا، وورن القتك بالشرن  َب الفت لي َحلرف ُتُللوَن اللنففف لا آَخلَر َواَل َيقف ََ هف  ه َلها ُعوَن َمل يَن اَل َيدف هفُ ه الف ب لالفَح ِّ  َواَل  }َوالفذ 
ُنلللوَن  فالقتاااك شااا نه عظااايم، كماااا أن الشااارن شااا نه أعظااام، وواااك مثاااك  اااذا فاااي ال ناااا، فمااان  [ب ساااور  العرواااان86ب] َينف

الضرورات الخمط حعظ النعط، فالاذي يعتادي علاى الانعط يارد فياه مثاك  اذا، والمقتاول يا تي ياوم القياماة ويهلاب 
لقاتك بما وتله، ومن الن،و  التي  اءت في تعظيم ش ن القتك، القتك ترع ألف أن يس ل ا - ك وعال-من هللا 

ُتلل ف فيااه مؤلعااات، تعظاايم شاا نه فااي الشاارع، ماان ن،ااو  الكتاااب والساانة، وأعظاام مااا  اااء فيااه آيااة النساااء  }َوَمللن َيقف
ا َيَجللَنآُؤَُ َجَهللنفُم  للدا للا َمَتَعمِّ  نا م  مااع الخلااود والغضااب ووعيااد شااديد فااي شاا نه، نساا ل هللا العافيااة،  [ب سااور  النساااء19ب] ُمؤف

التوباة منااا يعناي أمر اا ميساور، يعناي بإمكاان اإلنساان  - ك وعال-نس ل هللا السالمة والعافية، يعني حقوط هللا 
، وما يترتب على إ  اوااا مان - ك وعال-أن يتوب ويمحى اكثر، لكن ش ن القتك، واا  اط نعط مسلمة تعبد هللا 



رم ال النساء، كارثاة مان الكاواري، يعناي إذا كاان اإلنساان فليت،اور اإلنساان م،ايبة أوالده باه، أو يتم اكهعال، واا
م،اايبته فااي أحااد أبنااااه فيضااع اإلنسااان المساالم ن،ااب عينيااه، ت،ااور شااخ  لااه ولااد يلعااب فااي الشااارع ثاام  اااء 

و،اااوله إلااااى الخبااار ب ناااه ،اااادمته سااايار ، و اااااء ،ااااحب السااايار  وحملااااه إلاااى المستشااااعى، الااادوااق باااين علمااااه و 
المستشعى يعناي اكب أو االبان أو اكم، كياف يت،اور ا اإلنساان  وواد تكاون ال،ادمة خعيعاة وي اده يعناي يحتااأ 
إلاااى شااايء مااان العاااالأ الخعياااف وينتااااي، لكااان ت،اااور الااادوااق التاااي يعيشااااا فاااي تلااان اللحظاااات، المسااا لة ليسااات 

فليط  ا بكاملاا أساك عند هللا من إراوة دم مسلمبببب وال الدنيبالسالة، ولعظم  ذا اكثر  اء تعظيم ش ن الدماء 
اكمر بالاين في أن ي  ق دم مسلم، سواء كان با تااد، أو باعتداء وظلم وعدوان، فالمس لة ليست بالساالة، ولاذا 

كن شا ناا عظايم، أيضاًا مماا عظماه الشارع  ببأول ما يقضاى باين النااط ياوم القياماة فاي الادماءبب اء في الخبر 
ديااان، ت،ااور إنسااان عابااد ماان العباااد ياا تي شااخ  ماان شااياهين اإلنااط ي،اارفه عاان دينااه، ويحليااه إلااى حعااظ اك

م اارم، أو يحملااه علااى الاارد ، كارثااة  ااذه ماان أعظاام الم،ااااب، ولااذا  اااءت الشاارااع بحعااظ اكديااان كحعااظ الاادماء 
 واكنعط، ووك مثك  ذا في بقية الضرورات، نعم.

نطل  عبد هللا بن سه  ومحيصة بن مسعود هلى خيبلر ويلي قال: ا -رضي هللا عنه-عن سه  بن أبي حتمة 
ثلم قلدم المدينلة،  ،صلح، يتفرقا يأتى محيصة هلى عبد هللا بلن سله  ويلو يتشلح  يلي دمله قتلي ا يدينله يومئذ  

يلذيب عبلد  -صللى هللا عليله وسللم-يانطل  عبد الرحمن بن سه  ومحيصة وحويصة ابنا مسعود هلى النبي 
))أتحلفلون  :ويو أحد  القلوم يسلك ، يتكلملا يقلال ))كبر كبر(( :-صلى هللا عليه وسلم-يقال  ،الرحمن يتكلم

يتبلرئكم يهلود بأيملان خمسلين )) : كيف نحلف ولم نشلهد وللم نلر؟ قلال:قالوا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟((
 ن عندَ.م -صلى هللا عليه وسلم-يعقله النبي  ؟كيف نأخذ بأيمان قوم كفار :يقالوا منهم؟((

))يقسلم خمسلون ملنكم عللى رجل  ملنهم  :-صللى هللا عليله وسللم-يقال رسلول هللا  :ويي حدي  حماد بن نيد
يا رسلول  :قالوا ))يتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟(( :قال ؟أمر لم نشهدَ كيف نحلف :قالوا ييديَ برمته((
 ه.من قبل -صلى هللا عليه وسلم-يوداَ رسول هللا  ،هللا قوم كفار

أن يبطلل  دملله، يللوداَ بمائللة مللن هبلل   -صلللى هللا عليلله وسلللم-ويللي حللدي  سللعيد بللن عبيللد يكللَر رسللول هللا 
 الصدقة.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ابان  نطلل  عبلد هللا بلن سله  ومحيصلة بلن مسلعود"قلال: ا -رضلي هللا تعلالى عنله-عن سه  بن أبي حتملة "

كك مناما ذ ب في ش نه،  ذا إلى  ااة  "يتفرقا"في ووت ،لح و دنة  يعني ويي يومئذ  صلح" ،"هلى خيبرعمه 
 "يأتى محيصة هلى عبلد هللا بلن سله  ويلو يتشلح  يلي دمله قتلي ا"وذلن إلى  اة، عبد هللا بن ساك ومحي،ة 

حتى  ، ما وال: لماذا دفنته  ما انتظرت-عليه ال،ال  والسالم-وال أنكر عليه النبي  "يدينه، ثم قدم المدينة"وتك 
تنتاااي القضااية  دفنااها كن  نااا   المساالم ال بااد ماان التع يااك باااا، لكاان إذا اوتضاات الم،االحة تاا خير الاادفن بماااا 
تتهلبه القضية من بحي في أدلة  نااية، أو ما يعين على معرفة القاتك فال ب ط، المق،ود أنام ما عند م آالت 

ية مقادمات ونتاااج، و اذه هبيعاة القضااء الشارعي، تدل على شيء من ذلن، وال تحالياك وال..، عناد م وواعاد شارع
 نتاا ه مبنية على مقدمات شرعية.



عليلله -مسللعود هلللى النبللي  ا"يدينلله، ثللم قللدم المدينللة، يللانطل  عبللد الللرحمن بللن سلله  ومحيصللة وحويصللة ابنلل
ياه،  ااذا فياتق  لااام مان واتلااه، لعاك الااوحي ينا ل عليااه فيعاين لااه القاتاك، لعااك الاوحي يناا ل عل "-الصل ة والسلل م

علياه -واحاد ، لايط لا من النباي ت،ور م، فيقتك القاتك، لكن ما الاذي ح،اك  الشارع لايط لووات معاين أو لحقباة 
علياه ال،اال  -بعاد وفاا  النباي   فمان يعاين مان وتاك مان بعاده ، يعني إذا عين واتك  ذا المقتول-ال،ال  والسالم

 نحو ما يسمع، بشر ودو  وأسو  للحكام وللقضا  الذيال شن أنه مؤيد بالوحي، لكنه بشر يقضي على ن  -والسالم
 القاتاك فاالن، لكان اللاي يقتاك بعادهن : إ، يعناي لاو أوحاي إلياه-علياه ال،اال  والساالم-أنى لام بالوحي بعاد موتاه 

     ذا تشريع.كيف يتعامك معه  بعد وفا  النبي من
  مااا الااذي  علااه يااتكلم اكول  كنااه أ  لماااذا يللذيب عبللد الللرحمن يللتكلم" -صلللى هللا عليلله وسلللم-"هلللى النبللي 

للقتيااك،  اااو ،ااااحب الااادم، لكااان السااان لاااه وااادر فاااي الشااارع عنااادنا، و اااذا أدب شااارعي أن  عاااك للكبيااار ميااا   علاااى 
والحكام الشارعي ساواء اساتع لت أو باادرت  ببكبار كباربب: -عليه ال،ال  والساالم-ال،غير، لما ذ ب يتكلم وال 

ط فااي بعااض المااواهن يت،اارف ت،اارفات يظناااا تنععااه فااي وضاايته، و ااي أو تاا خرت لاام يختلااف، ولااذا بعااض النااا
بالعكط تضره، فاي م االط القضااء يسامع بعاض الكاالم الاذي ال يخادم القضاية، ماا لاه ويماة فاي القضاية، باك واد 

يعناي اتارن  ببكبار كبارببواال لاه:  -عليه ال،اال  والساالم-يضر، فعلى اإلنسان أن يتبع القواعد الشرعية، النبي 
ر ياااتكلم وبلاان، و اااذا مااان اكدب الشاارعي أن ال يتقااادم ال،اااغير بااين يااادي الكبياار، وواااك مثاااك  ااذا فاااي  مياااع الكبياا

اكبواب، حتى في إمامة ال،ال ، ف ودمام سنًا، فالكبر له ش ن في الشريعة، فيقدم الكبير، ويحترم الكبير، ويحناى 
الم تماااع اإلساااالمي، ال،اااغير يحتااارم علاااى ال،اااغير، ويعهاااف علياااه، ال باااد مااان أن تساااود  اااذه الااارو  باااين أفاااراد 

الكبياار، وال يتقاادم بااين يديااه، وبالمقابااك أيضااًا الكبياار يعاارف حااق ال،ااغير، ولااه شاا نه، و نااان أمااور لاااا واادر فااي 
الشرع، ف حيانًا ال اة إذا كاان عان  ااة اليماين، إذا تعاارض أكثار مان  ااة تساتحق التقاديم، ،اغير علاى ال ااة 

علياه -، ينظر في  ذه اكمور التي تقتضي التقديم، ويوا ن بيناا وير ح، النبي اليمنى وكبير على ال اة اليسرع 
لما شرب أعهى ال،غير، أعهى ابن عباط، أباو بكار عان يسااره، لماا شارب أعهاى اكعراباي،  -ال،ال  والسالم

بن، مقادم فاي أبو بكر عن يساره و و الكبير، فمالحظة مثك  ذه اكو،اف ما لم يترتب الناط، أماا إذا ترتباوا فليا
يو اه أماة،  -علياه ال،اال  والساالم-فاالنبي  ببكبار كباربب: -علياه ال،اال  والساالم-الشرع، فمثك  ذا وال النباي 

يعنااي وااد يقااال:  ااذا منكااوب المسااكين أخااوه مقتااول دعااوه يااتكلم،  ااذا ،اااحب الشاا ن، نقااول: تبقااىا كن القواعااد 
لماا بعاي علاي  -عليه ال،ال  والساالم-خدم، النبي الشرعية تمضي على أي ظرف وعلى أي حال، والع لة ما ت

إلى خيبر، حال حرب الناط تهيش عقولام، في أوك من الحرب الناط تضيق عقاولام،  -رضي هللا تعالى عنه-
الع لااة مااا تاا تي بشاايء، التاا ني  ااو الااذي ي عااك فااي  بأنعااذ علااى رساالنببيقااول: ب -عليااه ال،ااال  والسااالم-النبااي 

رفيااق يحااب الرفااق،  - ااك وعااال-والرفااق فااي اكمااور كلاااا مااا دخااك إال  ان الشاايء، وهللا الغالااب النتااااج حميااد ، 
 والع لة من الشيهان، فعلى اإلنسان أن يستعمك  ذا اكدب الشرعي في  ميع أحواله، ويحمد العاوبة. 

ر  أن يقاول كناه مسالم، ماؤمن، ماا دعتاه نعساه اكماا "يسلك "يعني أ،غر م سانًا  "ويو أحد  القوم (())كبر كبر"
 "يتكلملا"مثك ما والت المرأ : إنن لم ت،ب بم،ابي، أو مثاك ماا واال اكن،ااري: إن كاان ابان عمتان، ال، ساكت 

))أتحلفللون بالواوعااة فقااال:  -عليااه ال،ااال  والسااالم-لمااا أخبااروا النبااي  "))أتحلفللون؟(("يقللال: حوي،ااة ومحي،ااة 



يي أ،ااك فااي مشااروعيتاا، إذا و ااد وتيااك بااين وااوم ال  ااذه القسااامة، والحااد ((؟صللاحبكم قللاتلكم أووتسللتحقون دم 
يعرف القاتك بعينه، و نان لوي يغلب على الظن أن القاتك فالن، فمع  ذا اللوي يعني و د ما يدل على خاالف 

ببأتحلعون وتستحقون بينه وبين فالن، أو توعده، أو ح،ك بينام إشكال، فإذا و د مثك  ذا يت ه القول بالقسامة 
دم، يستدل به من يقول: إنه إذا تمت القسامة وحلف أولياء الدم أن فالنًا وتله يستحقون  بب و ،احبكمدم واتلكم أ

))وتسللتحقون دم "وتلااه، يسااتحقون دمااه، ويقتااك باااذا، وماانام ماان يقااول: إن القسااامة تقاارر الديااة ال تقاارر القتااك، 
لم يحتارم اليماين، وال ي عاك هللا عرضاة نعام المسا "؟!قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد وللم نلر قاتلكم أو صاحبكم؟((

ن كانت م،يبته م،يبة، المس لة وتك، وأيضًا المدعى عليه ليط بمسلما  ليمينه، ما رأع وال شاد كيف يحلف  واا
كن بعااض الناااط يقااول: مااا دام مااا  ااو بمساالم ساااك، احلااف والخسااار  وش  ااي  كااافر كااافر، وش يقتااك  اكماار 

له مقدماته ولاه نتاا اها كن بعاض النااط يقاول: ماا دام الشاخ  ماؤذي نشااد  ين، نقول: ال يا أخي  ذا شرع، 
عليه يؤدب ويعا ر ولاو ماا ح،اك شايء، الغاياات ال تبارر الوساااك، أنات ودن فاالن وهللا ياؤدب اضابط علياه ماا 
يقتضي ت ديبه، أما تقول: وهللا أشاد عليه أنه ح،ك، أو فعك أو ماا فعاك علشاان ياؤدب ماا  او ب،احيح، شاااد  
ن كان المشاود عليه مستحق من  اة أخرع، تقول: وهللا فالن  ارنا وال ي،لي وآذناا وأتعبناا، لمااذا   ور  ذه، واا
ال أشاد عليه ب نه فعك كذا، أو وال كذا مما يقتضي ردعه وت ديبه وهللا المستعان كله واحد، إن ُأدب  نا أو ُأدب 

ق،د ال،ال  ما  و بم خذ حاق هللا مناه، نشااد علياه أناه  ناا كن بعض الناط ود يت،ور  ذا، يقول: إن كان ال
تكلم كالم يعني يقتضي س نه أو أدبه أو شيء و و مستحق، نقول: ال يا أخاي ال ي او  لان أن تععاك  اذا، ولاذا 

قالوا: وكيلف  ))يتبرئكم يهود بخمسين يميناا(("قال: والوا: كيف نحلف ولم نشاد ولم نر  والمشاود عليه يااودي 
يحلعون وش المانع  الكاافر يحلاف، هياب أناتم ماا أناتم بحاالعين، وال تقبلاون أيماانام وش  يمان قوم كفار؟"نأخذ بأ

نسوي  يعني ليط من ال،عب يعني من الميسور  دًا أن ين ل الوحي ويقول: إن القاتك فاالن، لكان مان للقضاايا 
ما أن تتبرأ الياود أو المادعى علايام التالية إلى ويام الساعة، لو لم ين ل  ذا الن ، فإما أن تحلعوا وتس تحقون، واا

ب يماااان خمساااين، وتنتااااي القضاااية، وماااع ذلكااام لااام يحلعاااوا، نكلاااوا ورفضاااوا وباااول أيماااان اليااااود، اك،اااك أن يقاااول: 
 يوداَ بمائة من هب  الصدقة"أن يبهك دم مسلم ل -عليه ال،ال  والسالم-خال  انتات القضية، لكن كره النبي 

ن كاان مان عااد  اليااود الغادر، ومان عاادتام وتاك اكنبيااء فضااًل عان كن دم المسلم محت رم،  ناا ماا فياه لاوي، واا
ال،الحين، لكن اكمور العامة ال تقتضي الحكم الخاا ،  اك يقاول واااك: إن اليااود ا تمعاوا علياه ووتلاوه  نعام  

ف تاتام شاخ  بعيناه أناه وتلاه مان  م أ ك غدر ووتلة اكنبياء، ا تمعاوا علياه فقتلاوه، ماا يمكان يقاال  اذا  إذًا كيا
بين ووم ات،اعوا بو،اعه و او الغادر  شاوف العادل فاي الشاريعة ماع الموافاق والمخاالف، لكان بالمقاباك أحياناًا ي اد 
اإلنسان نعسه ال معر له من االعتراف و و برم، يعني عكط  ذا، شخ  يذبح ذبيحاة فاي خرباة بااك ر ،  ا ار 

عنااد باااب الخربااة  ااذا شااخ  يتشااحط فااي دمااه، وبضااوا عليااه وااالوا: أناات  ااو، فلمااا خاارأ والسااكين تقهاار دم إلااى 
وتلته، يستهيع أن يتن،ك أو ينكر  السكين مشاور ، والدم مقهور مناا، والر ك يتشحط في دمه،  ذه ذكر ا ابن 

 او  في الهرط الحكمية، أخذوه وحكم عليه كنه  و القاتك، لكن  ك ي و  له با ن يعتارف ب ناه -رحمه هللا-القيم 
القاتاااك أو ال باااد أن ينكااار  يقاااول ابااان القااايم أخاااذوه وحكااام علياااه بالقتاااك، ولماااا أرياااد التنعياااذ خااارأ شاااخ  مااان باااين 

، لكاان وااد ال ي ااد ماان ينقااذه، فعلااى - ااك وعااال-المتعاار ين، ووااال: أنااا الااذي وتلتااه، فااالن بااريء منااه، ف نقااذه هللا 



ن يسااتبرم لدينااه وعرضااه، فااال يعاارض نعسااه لمواوااع اإلنسااان أال يعاارض نعسااه إلااى مواوااع الااتام، وال بااد لإلنسااان أ
"يعقلله التام،  ذه نقيض ما عندنا، مقتول ما ُعرف واتلاه، وعنادنا يضايع دماه  ماا يضايع، ياودع مان بيات الماال 

: -،االى هللا عليااه وساالم-وفااي حااديي حماااد باان  يااد فقااال الرسااول  مللن عنللدَ" -صلللى هللا عليلله وسلللم-النبللي 
على ر ك القاتك واحد، فيدفع برمته، الرمة اك،ك فياا الحباك الاذي يقااد  ك منامببببيقسم خمسون منكم على ر 

باه الشاخ ، أو تقااد باه البايمااة لتسالم بكاملااا إلاى ماان يهلبااا، واالوا: أمار لام نشاااده كياف نحلاف  كياف نحلااف 
كعااار، يعنااي ماااا واااالوا: يااا رسااول هللا واااوم  ببفتبااراكم يااااود ب يمااان خمسااين ماانامببعلااى شاايء مااا شاااادناه  وااال: 

يترددون، نعم إذا ،ارت مثك  ذه القضاية باين مسالم وكاافر، المسالم ماا عناده بيناة، يعناي أوارض كاافر مبلاغ مان 
ال مست من، أورضه مبلغ من المال، أو له علياه معاملاة، ثام  ال ن،راني واا المال فلم يحضره أحد ثقة به، ياودي واا

ينة  وهللا ما عندي بينة الثقة مو ود ، وما تووعات أناه يباي ينكار، بعد ذلن أدعى عليه ف نكر، أين بينتن  أين الب
إذًا يحلاااف، البيناااة علاااى المااادعي، واليماااين علاااى مااان أنكااار، كاااافر يباااي يحلاااف، وش تبوناااا نقاااول  فاناااا يااا تي دور 
القاضي وحذط القاضي، والقضا  من كثر  ما يمر عليام من مثك  ذه المسااك يكشعون الحق في الغالب، عرض 

على واحد من القضا  في البحرين، وبك ستين أو سبعين سنة، شخ  من الذين يعبدون البقر عنده وديعة  وضية
لمسالم ف حاد ا، ف ايء باه إلاى القاضاي، فقاال:  اات البينااة يقاول للمسالم، واال: ماا عنادي بيناة، واال: إذًا يحلااف، 

شارن علشاان حهاام الادنيا، نقاره علاى وال: وش يحلف  عبد البقر يحلف  لو تبيه يحلف..، دعه يحلاف باالبقر ، ي
شركه من أ ك حهام الدنيا ما يمكن، لكن الشيخ  اء بسكين، ووال للمدعى علياه: اوبضااا بيادن، وشاار ا  كاذا 

، مالان الع ار ، ماا عناده إشاكالا - اك وعاال-فقال: ورب البرر ، وال: ورب البرر ، ما عناده مشاكلة، يحلاف باا  
ان كان ،ادوًا كخذن  ذه السكين وأذبح البقر ، واال: ال، ال، أناا ماالي أدفاع وبقار  كنه ما يظن نعسه فا ر  و، ل

مااا يااذبح، و ااو كااافر، كااافر واعتاا  بدينااه الباهااك، ولاام ي عااك معبااوده عرضااة لمثااك  ااذا، ومااع اكسااف الشااديد أن 
وبلاى وهللا، وتاا ، بعض المسلمين يحلف اكيمان المغلظة، واكيمان الغموط، ومن أيسار اكماور أن يقاول: هللا، 

على أيسر اكشياء مع الناي عن ذلن، فعلى المسلم أن يحعظ يمينه، لكن إذا حلف المسلم الذي لايط مان عادتاه 
امتاان اليمين، فإبرار المقسم من حقوط المسلم على المسلم، وعلى كك حال الحديي أ،ك في القسامة، و اي أن 

وال بد من و ود اللوي، يو د ورينة تر ح أن فالن وتك، ومع ذلكم على يو د وتيك بين ووم ال يدرع القاتك بعينه، 
 المسلم أن يحعظ يمينه، وال ي عك هللا عرضة ليمينه، فيتحرع فياا كما تحرع أولياء الدم في  ذه الق،ة، نعم.

 ؟ملن يعل  يلذا بلك :يقيل  ،أن جارية وجلد رأسلها مرضوضلاا بلين حجلرين -رضي هللا عنه-عن أنب بن مالك 
صلللى هللا عليلله -يأخللذ اليهللود  يللاعترر، يللأمر رسللول هللا  ،يلل ن، حتللى ذكللر يهللود  يأومللأ  برأسللها ،نيلل  
 أن يرض رأسه بين حجرين. -وسلم

-أن يهوديلاا قتل  جاريلة عللى أوضلاح يأقلادَ بهلا رسلول هللا  -رضلي هللا عنله-علن أنلب  :ولمسلم والنسائي
 .-صلى هللا عليه وسلم

 : -رحمه هللا تعالى-ف في  ذا الحديي يقول المؤل
أن جارية وجد رأسها مرضوضاا بين حجرين، يقي : ملن يعل  يلذا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أنب بن مالك 

ال تستهيع الكالم، وال تستهيع الت،ريح باسمه وال بو،عه، إنما تحرن بعض أهرافاا، تحرن رأساا، عارض  بك؟



أوما ت برأسااا، ال، فاالن  فاالن  كلاام تقاول: ال، والات أشاارت برأسااا  علياا أسماء يظن بام أنام وتلو ا، فاالن 
أن نعم، فالن الذي وتلاا، و ذه ال ت ال في حي  الدعوع، دعوع  ذه، يكعاي  اذا فاي إواماة الحاد علياه  ال يكعاي، 

ه صللى هللا عليل-"يلأمر النبلي أخاذ غارر فااعترف  "يأخلذ اليهلود  يلاعترر"لكن  ذه ورينة تعهي هرف الخايط 
اكوضا   أن يرض رأسه بين حجرين" ولمسلم والنسائي: عن أنب أن يهودياا قت  جارية على أوضاح" -وسلم

-"يأقلادَ رسلول هللا الحلي، وبعضام يقول: من فضاة، وبعضاام يقاول:  اي الخالخياك التاي ت عاك فاي الار لين 
نما دع "-صلى هللا عليه وسلم وا ا  علت ورينة على القاتاك، يعناي تغلاب فإنما أخذ بإوراره واعترافه ال بدعوا ا، واا

الظن، لكن ال بد من اليقين، و نا لما أخذ وورر اعترف، هيب ود يقول وااك: لو لم يعترف  ك يتحايك معه حتى 
يقر  و ك يضرب أو تستعمك معه القو  حتى يقر  من أ ك العلم من يارع أناه إذا ات اات التاماة إلياه، وواوي فاي 

ععك مثك  ذا، يعني وامت القراان واكدلة على أنه يععك مثك  ذا تستعمك معه القو  حتاى غلبة ظن القاضي أنه ي
يقر ويعترف، وال يؤخذ إال بإوراره  و، و نا لما ذكرت أن فالنًا  و الذي وتلاا ،ار  ذا ورينة على أنه وتك، و و 

-"يلأمر النبلي ووارر فا ور وأعتارف  أيضًا من اليااود، و ام وتلاة اكنبيااء، فغلاب علاى الظان أناه  او القاتاك، ف خاذ
ولذا يرع  مع من  ببال وود إال بالسيفبب اء في الحديي:  أن يرض رأسه بين حجرين" -عليه الص ة والس م

فيه ضاعف،  ببال وود إال بالسيفببأ ك العلم أنه ال وتك إال بالسيف، لكن منام من يرع مثك ما عندنا، وحديي: 
}َوا  نف رأسااه بااين ح اارين، مااا وتااك فااي ال،ااحيح، و ااذا ماان المماثلااة فااي القتااك  والااذي عناادنا فااي ال،ااحيحين، رض

ُتم ب له   ثفل   َملا ُعلوق بف ُتمف َيَعلاق ُبواف ب م   اذه مماثلاة وليسات مثلاة، المماثلاة فاي مثاك  اذا الخبار  [ب ساور  النحاك928ب] َعاَقبف
قتك بمحادد، والنااي عان المثلاة معاروف، شرعية، هيب سقاه سمًا، يقتك بالسم، ضربه بمثقك يقتك بمثقك، بمحدد ي

ُتم ب ه  أما المماثلة فاي شرعية،  ثف   َما ُعوق بف ُتمف َيَعاق ُبواف ب م  اللاام إال إن كانات وسايلة  [ب ساور  النحاك928ب] }َوا  نف َعاَقبف
المحرم، القتك ابتداء محرمة، ساقاه خمارًا فماات نقاول: يساقى خمار حتاى يماوت  ال، ماتات المارأ  مان أثار الاوطء با

نقول: يوه  حتى يموت، مات باللواط مثاًل ،بي مات باللواط، نقاول: ياالط باالالاط حتاى يماوت   اك نقاول: إن 
المماثلة تدخك في  ذا  ال تدخك بمثك  ذا، إذا كانت الوسيلة محرمة فال، لكن من أ ك العلم من يسترو  إلى أن 

خاااًل حتااى يمااوتا كن الخااك مبااا ، فيسااقى حتااى يمااوت،  المماثلااة مهلوبااة إلااى الحااد المشااروع، سااقاه خماارًا يسااقى
مات باللوهية مثاًل يدخك في دبره خشبة أو شيء حتى يموت، تقهع أمعاءه، وتتلف حشوه حتى يموت، وال باذا 
بعااض أ ااك العلاام، لكاان مثااك  ااذه اكمااور ينبغااي أن يترفااع عناااا، إن أمكناات المماثلااة كماار مبااا  فااال باا ط، و نااا 

ن كااان سااببه القتااك محرمااًا، أو ال يمكاان تنعيااذه إال بارتكاااب الحااديي ناا  فااي ال باااب، رض رأسااه بااين ح اارين، واا
محرم، فإن مثك  ذا يعدل عنه إلى اكمور المباحة، اعترف كام اعتارف مان مار   يكعاي أن يقار مار  واحاد ، أو ال 

اع  اعترف أربع مرات، أور على بد أن يقر مرارًا على عدد ما يثبت به القتك من الشاود مثاًل، االعتراف بال نا م
نعسااه أربااع ماارات، فاااك نقااول فااي القتااك الااذي يح،ااك القااود بشااااد  اثنااين ال بااد أن يعتاارف ماارتين أو يكعااي أنااه 
اعترف فقتك خال  انتاى  اعتراف واحد يكعي  نعم   ذا الحديي لايط فياه إال أناه اعتارف، ومثاك  اذا اإل ماال 

لة العموم، فيكعي االعتراف مر  واحد ، شخ  أحرط شخ،ًا ،ب علياه وعدم االستع،ال في مثك  ذا ين ل من  
بنا ين وأشاعك فياه النااار،  اك نقاول: إن المماثلااة أن ي،اب علياه بناا ين ويحارط بالناار  أو نقااول:  ااء النااي عاان 

 أحرط الغال  الذين غلوا به وألاوه.  -رضي هللا عنه-التحريق بالنار فيعدل عنه إلى غيره  وعلي 



 اكمااااااااااار أمااااااااااارًا منكاااااااااااراً  لماااااااااااا رأيااااااااااات
   أ  ااااااااااااات نااااااااااااااري ودعاااااااااااااوت ُونبااااااااااااارا   أ

 

ف حروام، و اء تحريق بعض الع،ا ، كاللوهي بعض أ ك العلم من ال،حابة من أفتاى بتحريقاه، علاى كاك حاال 
 ، فيعدل عناا إلى غير ا، نعم.- ك وعال- اء الناي عن التحريق بالنار، وأنه ال يعذب بالنار إال هللا 

مكلة قتلل   -صللى هللا عليله وسللم-قلال: لملا يلتح هللا تعلالى عللى رسلوله  -ي هللا عنلهرضل-عن أبلي يريلرة 
-))هن هللا يقلال:  -صللى هللا عليله وسللم-خناعة رج ا من بني لي  بقتي  كان لهم يي الجايلية، يقام النبي 

نهلا للم تحل  ألحلد قب -عن وج  للي، وال تحل  قد حبب علن مكلة الفيل ، وسلل  عليهلا رسلوله والملؤمنين، أال وا 
نها ساعتي يذَ حرام، ال يعضلد شلجريا، وال يختللى خ يلا، وال  نما أحل  لي ساعة من نهار، وا  ألحد بعد ، وا 
مللا أن  يعضلد شلوكها، وال تللتق  سللاقطتها هال لمنشلد، وملن قتل  للله قتيل  يهلو بخيلر النيللرين، هملا أن يقتل ، وا 

صللى هللا -يقلال رسلول هللا  ،يا رسول هللا أكتبوا لي :، يقال: أبو شاَيقام رج  من أي  اليمن يقال له يفدث((
ذخلر يإنلا نجعلله هال اإليقال: يا رسول هللا  -رضي هللا عنه-ثم قام العباب  ((َ))اكتبوا ألبي شا :-عليه وسلم

 .))هال اإلذخر(( :-صلى هللا عليه وسلم-يي بيوتنا وقبورنا، يقال رسول هللا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

فاي  مكلة" -عليله الصل ة والسل م-قلال: لملا يلتح هللا تعلالى عللى رسلوله  -رضلي هللا عنله-وعن أبي يريرة "
"ملن كاذا فاي العماد ، والاذي فاي البخااري: مان خ اعاة،  "قتل  يذي  رج ا من بني لي "السنة الثامنة من الا ار ، 

قلد  -علن وجل -))هن هللا يقلال:  -السل معليله الصل ة و -بني لي  بقتي  كان لهلم يلي الجايليلة، يقلام النبلي 
في الق،ة المعروفاة لماا أراد أبر اة  ادم الكعباة، وو اه إليااا  ناوده يتقادمام فياك عظايم،  "حبب عن مكة الفي ((

-أذن لام في فتحاا بالسيف عنو ، والنبي  ))وسل  عليها رسوله والمؤمنين((عن مكة  - ك وعال-فحبسه هللا 
ك مكة وعلى رأسه المغعر، والخالف بين أ اك العلام  اك فتحات ،الح أو فتحات عناو   دخ -عليه ال،ال  والسالم

كنااا  ))وسل  عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تح  ألحد كان قبللي((معروف، واككثر على أناا فتحت عناو  
ي، وال تحلل  ))للم تحلل  ألحلد كلان قبلل -علياه ال،اال  والساالم-علاى لساان خليلااه  - اك وعاال-حارام، حرمااا هللا 

نملا أحلل  للي سلاعة ملن نهلار((فال ي و  القتال بمكاة  ألحد بعد ((  -علياه ال،اال  والساالم-فقاتاك النباي  ))وا 
نها ساعتي يذَ((أ ك مكة  يعناي ثام عاادت حراماًا إلاى وياام السااعة، ال ي او  فيااا القتاال، لكان مان اساتحق  ))وا 

يعناااي اباان خهااك، و اااو متعلااق ب ساااتار  بباوتلااوهببوااال:  -علياااه ال،ااال  والساااالم-القتااك، ول اا  إلاااى الحاارم النبااي 
، لكاان  اك يقتاك القاتاك بمكاة  مان ابتاادأ -علياه ال،اال  والساالم-الكعباة، و او فاي  اذه السااعة التااي أحلات للنباي 

وتال  ك يقاتك  و ك يدفع ال،ااك  و ك تقاام الحادود بمكاة  ال مااور نعام، تقاام الحادود بمكاة، يقتاك القاتاكا كن 
قتك بحق، هيب ود يقول وااك: القتاك بغيار حاق ال ي او  ال بمكاة وال بغيار مكاة، القتاك بغيار حاق ال ي او   ذا ال

ذا كانت مكة تقام فياا الحدود، ويقتك فياا القاتك، وير م ال اني، وش ،ار م ية مكاة عان  بمكة وال بغير مكة، واا
مكاة، واساتثنى  اذه السااعة التاي دخلااا النباي حارم  - ك وعال-غير ا  ي،ير لاا م ية أو ما لاا م ية  نعم هللا 

مقاتاًل، وال شن أن حرمة مكة من اكمور المعلومة من الدين بالضرور ، وأن ش ن القتك  -عليه ال،ال  والسالم-
لفَحلاد  فياا أعظم من ش نه في غير ا، وأن م رد الام باإللحاد في الحرم، م رد الام يؤاخذ عليه   }َوَملن ُيلر دف ي يله  ب إ 

قفُه م نف َعَذاب  َأل ليم   فم ارد الاام، الاام فاي غير اا مان البلادان ال مؤاخاذ  علياها كناه مان  [ب ساور  الحااج52ب] ب ُيلفم  ُنذ 



مراتب الق،د التي  ي دون الع م، وال مؤاخذ  إال على الع م، لكن مكة الام، م رد الام يؤاخاذ علياه، ال شان أن 
لقتك فياا أعظم منه فاي غير اا، لكان الق،اا  فاي الحارم يقاول باه اككثار، ش ن مكة عظيم  دًا، تعظيم القتال وا

ومنام من يقول: إنه إذا أريد الق،ا  من شخ  يخرأ عن الحرم، إذا رفاض أن يخارأ يضايق علياه، ال يهعام 
وال يسااقى حتااى يخاارأ، فااإذا خاارأ اواات  منااه  وال شاان أن مثااك  ااذا الباعااي عليااه تعظاايم  ااذه البقعااة، و ااي ماان 

، ويبقى أن السؤال إما أن يقال بعدم القتك بالكلية في - ك وعال-هللا شعاار هللا، من تعظيم ما عظمه هللا تعظيم 
مكة، ال القتك ابتداء وال القتك عقوباة واوت،اا ، أو يقاال: إن القتاك المباا ، القتاك بحقاه ي او  فاي مكاة كغير اا، 

اده تعظايم شا ن القتاك فيااا، مان أ اك كاف مان تساول وحيناٍذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتك نظري، يكون بط مع
نااا لام تحاك كحاد كاان وبلاي، وال تحاك كحاد واال:  -علياه ال،اال  والساالم-له نعسه أن يقتك في مكاة، النباي  ببواا

نما أحلت لي ساعة من نااربب ذا  بعدي، واا  ذه الساعة التي أحلت له  ك وتك فيااا بحاق أو بغيار حاق  بحاق، واا
بحاق ي او  فاي مكاة كالق،اا  ماثاًل نعام، أو تنعياذ الحادود بمكاة كغير اا، والقتاك الحارام يحارم فاي ولنا: إن القتك 

مكة وغير مكة، إذًا ما العااد   من يقول باذا القول يقول: إن العااد  تعظيم ش ن القتك، وردع من تسول له نعساه 
لدان، يحارم فيااا ماا يحارم فاي غير اا، ويباا  أن يقتك في الحرم، وأما العااد  العملية بعد وووعه  ي كغير ا من الب

فياا ما يبا  في غير ا، والذين يقولون: إناا ال تقام الحدود، وال يتق  من الم رمين في مكة يستدلون بمثك  اذا 
عليااه ال،ااال  -الحااديي، وعلااى كااك حااال اباان ح اار يقااول: وفااي الحااديي  ااوا  إيقاااع الق،ااا  فااي الحاارما كنااه 

مكة، ولم يقيده بغير الحرم، خهاب باذلن فاي مكاة يعناي المحارم مكاة، وأماا الحارم و او خهب بذلن في  -والسالم
أوسااع داااار  ماان مكااة ي ااو  الق،ااا  فياااا،  ااذا كااالم اباان ح اار، لكاان افتاارض المساا لة فااي أن مكااة  ادت عاان 

 - اك وعااال-الحارم، تعادت حادود الحارم ينحاك اإلشاكال  ماا ينحاك اإلشااكال حتاى علاى كاالم ابان ح ار، نعام هللا 
حاارم مكااة، ومااا حاارم الحاارم، نقااول: تحااريم الحاارم معااروف، مااا  اااء فااي مثااك  ااذا الاان  يشاامك الحاارم، ال يعضااد 
ش ر ا، يعني  ك  ذا خا  بمكة أو بالحرم كله  عام فاي الحارم كلاه، ال يعضاد شا ر ا وال يختلاى خال اا،  اذا 

ذا كان مكة أ،غر مان حادود الحارم فاي ووات مان اكووا ات فقاد يا تي ووات مان اكوواات أن عام في الحرم كله، واا
مكااة حاادود ا تتعاادع الحاارم، فلاايط  ااذا حااك، ورفااع لإلشااكال، واإلشااكال باااوي، وكااك علااى أ،االه، فالااذين يقولااون 
ب ااوا  الق،ااا  فااي مكااة وفااي الحاارم يقولااون: إن  ااذا بحااق، ومااا كااان بحااق يكااون مهلااوب شاارعًا، يعنااي  ااذا 

ًا، فاك من تعظيم هللا إوامة شارع هللا فاي الحارم، أو لايط مان الق،ا  مهلوب شرعًا، إوامة الحدود مهلوبة شرع
تعظاايم هللا  نعاام ماان تعظاايم حاادود هللا إوامتاااا فااي أي مكااان كااان،  ااذه ح ااة ال ماااور يقولااون: مااا دام أذن فيااه 
شرعًا، بك هلب شرعًا، بك  و وا ب مان وا باات الشاريعة، ماا الماانع أن يقاام فاي أوادط البقااع  والاذين ي خاذون 

حديي على إهالوه يقولون: يضيق عليه حتى يخرأ، فإذا خرأ أويم عليه الحد، ال يهعام وال يساقى، ثام يضاهر ال
للخروأ وحيناٍذ يقام عليه الحد، ويبقى أن مكة ش ناا عظيم، سواء ولنا ب وا  الق،ا ، و وا  إوامة الحدود، أو 

 المق،ود أن المس لة خالفية بين أ ك العلم.  ولنا بالقول اآلخر أنه ال يقام فياا حتى ال يضيق عليه فيخرأ،
ال يقهع الش ر، وال يختلى الخالء، الحشيش ال يحاتش، والشاون أيضاًا ال يقهاع، لقهتااا ال  ))ال يعضد شجريا((

تحك إال لمنشد، لمن يريد تعريعااا وال يملكااا بحاال، ولاو حاال عليااا الحاول، ولاو عرفات سانة، ومان وتاك لاه وتياك 
ماا أن يعادع إذا فاو بخيار النظار  ين، إماا أن يقتاك  اذا القتياك إذا اتعاق الع،ابة علاى وتلاه يقتاك، الانعط باالنعط، واا



لَوث تنا لوا عن القتك إلى الدية، يعدع بالدية، أو الععو المهلق ال وتك وال دياة  ب ساور  297ب] }َوَأن َتعفُفواف َأقفلَرُب ل لتفقف
ماا أن يعادع،  اك نقاول: إ [البقر  ماا أن إماا أن يقتاك واا ن  اذا تقسايم أو تخييار  إماا أن يقتاك إذا كاان القتاك عماد، واا

يعدع إذا كان القتك خه  أو شبه خه ، أو نقول:  ذا تخيير مارده إلاى اختياار أوليااء المقتاول، إماا أن يقتلاوا واتاك 
ال تخيير  تقسيم وتنويع يعني نوٌع يقتك في وتاك العماد، و  ناوع يعادع فاي ،احبام، أو ي خذوا ديته   اه  تع،يك واا

ببمان وتاك لاه وتياك فااو وتك الخه  وشبه الخه ، أو نقول:  و تخيير و و بخير النظرين، نعام تخييار، ولاذا واال: 
ما العااد  من وولنا: تخيير أو تع،يك تقسيم  متى تظار فااد  الخاالف  كن مان أ اك العلام مان  بخير النظرينبب

أوليااء المقتاول عان القتاك إلاى الدياة ورفاض القاتاك يادفع الدياة يلا م  يقول: إن وتك العماد فياه القتاك، لكان إذا تناا ل
ال ما يل م  نعم  إذا ولنا: تخيير والمخير أولياء المقتاول يلا م القاتاك بادفع الدياة، لكان إذا ولناا: تع،ايك، و او أن  واا

أخااذ الديااة ماان باااب  المقتااول عماادًا يقتااك، وال ت خااذ الديااة إال برضاااه، برضااا الهاارفين، إذا اتعقااا علااى ذلاان فيكااون 
ال ما  و واضح  كننا إما أن نقول: إما أن يقتك  ال،لح، والمقتول خهاء أو شبه عمد فيه الدية، الكالم واضح واا
ما أن يعدع، فاك الخيار يقتضي أن أولياء الدم لام أن يتنا لوا إلى الدية، ولو لم يارض القاتاك  بمعناى  أو ُيقتك واا

ال أنه لو ويك: أنت واتك ععونا ع ن القتك نريد الدية، وال: أنا وهللا ما عندي دية، تبون الروباة  اذا عنادكم، يلا م واا
الضاامير يعااود علااى ماان  نعاام  أولياااء المقتااول، فاااو بخياار  ))مللن قتلل  للله قتيلل  يهللو بخيللر النيللرين((مااا يلاا م  

ما أن يعدع، فإذا وال: أنا وهللا ماا عنادي اساتعداد، ماا عنادي د ياة، ووتاك العماد الدياة علاى النظرين إما أن يقتك واا
من  على العاوك، أو في مال القاتك  في مال القاتك، وال: أنا وهللا ما عندي اساتعداد أدفاع ماااة ألاف، ماا عنادي 
ال ماا يلا م  مقتضاى الساياط فااو  ال  اذه الروباة مو اود ، يلا م واا شيء، إما يسمحون بالكلياة باال درا ام باال وتاك، واا

مقتااول  ااو الااذي يختااار، وحيناااٍذ تكااون إمااا أن يقتلااوه أو يعاادع، بااالتخيير، وماان أ ااك بخياار النظاارين، يعنااي ولااي ال
العلم من يقول: إنه للتقسيم، وعلى  ذا إذا رفض القاتك عمدًا دفع الدية ليط لاام إال القتاك، ويت،اور أن اإلنساان 

لام نسامع عان مقتولناا إال يرفض يدفع الدية، ما يت،ور  يت،ور يرفض الدية، ال سيما إذا رفعات علياه، يقولاون: 
إذا دفع مليون مثاًل، نعم، فيت،ور،  ك نقول: يل م بدفع ما يريدون  أو نقول: عليه أن يدفع الدية المقارر  شارعًا، 
وما  اد على ذلان ال باد مان اتعااط الهارفين  أماا كوناه يعادل إلاى الدياة فبرضاا ولاي المقتاول، كماا  او ظاا ر  اذا 

 الحديي. 
وفاي  اذا  "يقلال: يلا رسلول هللا اكتبلوا للي"باالووف والادرأ  بالاااء "لليمن يقلال لله: أبلو شلاَ"يقام رج  ملن أيل  ا

 الحر  على كتابة العلم وتقييده. 
 فاااااااااااااااالعلم ،ااااااااااااااايد والكتاباااااااااااااااة وياااااااااااااااده

 

 ويااااااااااااد ،اااااااااااايودن بالحبااااااااااااال الواثقااااااااااااة 
 

 يقول: 
 وتتركاااااااااااااا بااااااااااااين الخالاااااااااااااق هالقااااااااااااة  أ  فماااااااااان الحماوااااااااااة أن ت،اااااااااايد غ الااااااااااة

 

م غيرنا على أن مر بعض العوااد التي ما دونا ا نذكر أ،ك العااد  نريد مرا عتاا خال  كم ندم، كم ندمنا، وند
فرت، وين ت د ا في بهون  ذه الكتب  كيف تقف عليااا  لكان لاو أنات ويادت و ادتاا فاي أي ووات، و ناا هلاب 

، فعي -  والسالمعليه ال،ال-أن تكتب له  ذه الخهبة التي سمعاا من النبي  -عليه ال،ال  والسالم-من النبي 
  ذا مشروعية كتابة العلم. 



و ااذا إذن بالكتابااة بعااد المنااع مناااا، فقااد ثباات فااي  "))اكتبللوا ألبللي شللاَ((: -عليلله الصلل ة والسلل م-"يقللال النبللي 
ببال تكتباوا عناي شاياًا واال:  -علياه ال،اال  والساالم-مان حاديي أباي ساعيد أن النباي  -،احيح مسالم-ال،حيح 

إذًا فيااه إذن  بباكتبااوا كبااي شاااهببو ااذا غياار القاارآن، ووااال:  ب شااياًا غياار القاارآن فليمحااهببسااوع القاارآن، وماان كتاا
بالكتابااة بعااد المنااع، ثاام تتااابع اإلذن، وأ مااع الناااط علااى الكتابااة، ونعااع هللا بالكتابااة، ووياادت العلااوم، ولااوال الكتابااة 

ت الحافظااة وبااك الكتابااة وويااةا كن لضاااع كثياار ماان العلاام، نعاام ،ااارت الكتابااة علااى حساااب الحافظااة، يعنااي كاناا
الناط يعتمدون علياا، ثم بعد ذلن لما أذن بالكتابة ال شن أن لاا مردود على الحعظ، و ذا كك إنسان يدركاه مان 
نعسه، يعني إذا وال لن  ميلن وبك ال واالت: أناا روماي كاذا، وأنات حاري  علياه إن كتبتاه ال باد ترا اع المكتاوب 

ذا حعظته خ ال  ما تنساه، وال شن أن الكتابة لاا أثر على الحعظ، ويبقى أن فياا نعع عظيم، وود لن تحعظه، واا
 بما كتبه العلماء في م،نعاتام ومدوناتام.  - ك وعال-نعع هللا 

وفي رواية:  "يإنا نجعله يي بيوتنا وقبورنا"نبت معروف هيب الرااحة  "ثم قال العباب: يا رسول هللا هال اإلذخر"
صللى هللا -"يقلال رسلول هللا يوودون به النار، وي علونه في خلاك البياوت والساقوف فاي القباور، نعام  لقيننا، يعني
فقاال: ياا رساول هللا إال اإلذخار، ثام  -عليه ال،اال  والساالم-وام العباط عم النبي  "))هال اإلذخر((: -عليه وسلم

 ااك  اذا م املااة لعماه، يعنااي لمااا  اإلذخارببببإال : -،االى هللا علياه وساالم-ذكار علااة االساتثناء، فقااال رساول هللا 
في الحديي  ك في بالاه أن يساتثني أو  اذا اساتثناء تلقيناي  يعناي كماا ياتكلم  -عليه ال،ال  والسالم-تكلم النبي 

، اسااتثناء تلقيناي، فاإذا وااال ذلان نععاه، و نااا واال: إال اإلذخار، فقااال -إن شااء هللا-شاخ  بكاالم يقاول وااااك: واك 
يعناي  اك  اذه م املاة لعماه  ال، والمقارر عناد أ اك العلام أن  ببإال اإلذخربب: -هللا عليه وسلم،لى -رسول هللا 

له أن ي تاد، فلماا رأع حاا تام إلاى اساتثناء اإلذخار اساتثناه، لاام حا اة، وذكارت  -عليه ال،ال  والسالم-النبي 
عليااه -ن يقولاون: إناه ال ي تااد، النباي اساتثناه، ومانام..، الاذي -علياه ال،اال  والساالم-العلاة، واوتناع منااا النباي 

 ببإال اإلذخاارببال ي تااد، الااذين يقولاون بااذا القااول يقولاون: نا ل الاوحي فااورًا باالساتثناء فقاال:  -ال،اال  والساالم
 ي وول ال ماور، لاه أن ي تااد، لكناه ال يقار علاى  -عليه ال،ال  والسالم-وعلى كك حال مس لة اال تااد منه 

وعوتااب فياااا، والمساا لة معروفااة عنااد أ ااك  -عليااه ال،ااال  والسااالم-باادر ا تاااد فياااا النبااي  الخهاا ، وو،ااة أساارع 
 العلم، نعم.

أنه استشار الناب يي هم ص المرأة، يقال المغيرة بن شعبة: شهد   -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 
يشلهد معله محملد  شلهد معلك"تني بملن يائ" :عبد أو أمة، يقال قضى ييها بغرة -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

م ص المرأة أن تلقي جنينها ميتاا.  بن مسلمة، وا 
قال: اقتتل  امرأتان من يذي  يرم  أحدايما األخرث بحجر، يقتلتها وما يي  -رضي هللا عنه-وعن أبي يريرة 

ديلة  أن -صللى هللا عليله وسللم-يقضى رسلول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-بطنها، ياختصموا هلى رسول هللا 
جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها وللديا وملن معهلم، يقلام حمل  بلن النابغلة 

يقلال رسلول  ،يمثل  ذللك يطل  ؟يا رسول هللا كيف أغرم من ال شرب وال أك ، وال نط  وال اسلته  :الهذلي يقال
 ن أج  سجعه الذ  سجَ.م ))هنما يو من هخوان الكهان(( :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



يعناي إسااقاط الماارأ   أنلله استشلار النللاب يللي هملل ص المللرأة" -رضللي هللا تعللالى عنلله-"وعلن عمللر بللن الخطللاب 
 نيناا وبك تمامه ميتًا باعتداء معتٍد، إ ااض مثاًل بسبب، اعتدع عليااا شاخ  بععاك أو تادياد ماثاًل، وماا أكثار 

ثك  ذا في المستشعيات وغير ا، ي،رف لاا عالأ خه  مثاًل فيسقط ال ناين، أو يقارر تقريار خااه  ما يح،ك م
ال فياه شايء  من وبك هبيب، ويقرر أنه يسقط  اذا ال ناين، أو ي تااد ا تاااد خااه  فيقاول: ال ناين فياه تشاويه واا

ه باالخبر  والمعرفاة، بعاض النااط ف سقهيه، كك  ذه ال ت و ، وفياا الدية المذكور ، إذا لام يكان الهبياب مشااود لا
ذا لام يكان مان أ اك العان، وأ اك الشا ن آثااره تل ماه، أو ضارباا أو تسابب فاي إساقاهاا  ي تاد ا تاادات خاهاة، واا
ال نين، عمر بن الخهاب استشار الناط في إمال  المرأ ، المس لة شورع في اكحكام الشارعية  وش رأيكام  أو 

من أ،ك شرعي في المس لة  يعني كماا يقاال عناد بحاي مسا لة: ماا تحعظاون المق،ود به معرفة من عنده شيء 
فااي  ااذه المساا لة  ماان عنااده شاايء ماان الكتاااب والساانة ياادلي بااه، والااذي يحعااظ وااول لاابعض أ ااك العلاام ياادلي بااه، 

 والناط يذكرون ما عند م، و ذا مو ود في القديم والحديي. 
صللى هللا عليله -: شلهد  النبلي -رضلي هللا عنله-ن شعبة "استشار الناب يي هم ص المرأة، يقال المغيرة ب

اعتادع شاخ  علاى امارأ  ف ساقهت  نينااا ميتاًا واد تباين فياه خلاق اإلنساان  قضى ييه بغرة عبد أو أملة" -وسلم
يغرم ديته عشر دية أمه، غر ، عبد أو أمة، عبد أو وليد ، وويمتاا خمط مان اإلباك، شااد المغيار  بان شاعبة عناد 

 ااو ،اااحب التحااري والتثباات فااي الاادين،  -رضااي هللا عنااه-ب، والمغياار  ،ااحابي  ليااك، وعماار عماار باان الخهااا
،اااحب الحيهااة، فقااال: للتاا تين بماان يشاااد معاانل  ااات واحااد يشاااد معاان، و ااذا ماان تحااري عماار وتثبتااها كن ال 

ذا تسا ك الناط في  ذا الباب-عليه ال،ال  والسالم-يتهاول الناط على التحديي، عن النبي  ضاع الدين،  ، واا
فلااوال احتياااط عماار مثااك  ااذا االحتياااط، وأخااذه علااى أياادي الناااط، وال بااد أن يو ااد فااي اكمااة أ ااك تحااري وتثباات 
واحتياط، لو تتابع الناط كلام على التسا ك والتيسير انتاوا الناط، يتسا لون في  ذا، و ذا يعتايام بالتساا ك فاي 

سار، ويخر اون مان الادين و ام ال يشاعرون، أواول: ال باد أن يو اد  ذا، و ذا يقول لام:  ذا اكمر ساك، والدين ي
ال  ااك عماار ال  -رضاي هللا عنااه-فاي اكمااة مثااك عماار  ماان أ ااك التحاري والتثباات، وحمااك الناااط علاى الع يمااة، واا

يقبك الخبر إال إذا تعددت هروه  ليط ب،حيح، المعت لة استغلوا مثك  ذا االحتياط من عمر، واالوا: خبار الواحاد 
ذا ال ي قبك، ال بد أن تتعدد الهرط، وورروه في كتبام، ورروا  اذا فاي كتابام، ورد علايام أ اك السانة باردود ووياة، واا

رد أ ك السنة على المعت لة  ك  م يردون على عمر ،احب التحري والتثبت  أبدًا، عمر يقباك اكخباار مان وباك 
علااى التثباات، لمااا اساات ذن أبااو موسااى علااى واحااد، لكاان ال بااد أن يو ااد منااه بعااض الت،اارفات التااي تحمااك الناااط 

أحااادكم  ليسااات ذنببواااال:  -علياااه ال،اااال  والساااالم-عماار ثالثاااًا ثااام ان،ااارف، دعااااه فقاااال: اسااات ذنت ثالثااًا، والنباااي 
وال: لت تين بمن يشاد لن، مثك  ذا، فشاد له أبو سعيد الخدري، والق،ة في ال،حيح، كاذه،  ك نقاول:  بباً ثالث

  عماار يحتاااط للساانة، ويقبااك خباار الواحااد، لكاان أحيانااًا يحتاااأ إلااى أن يت كااد، وال بااد أن إن عماار ياارد خباار الواحااد
-يتحرع، وال بد أن يربي الناط على  ذا، على  ذا التحري والتثبت، فإذا رددنا على المعت لة ال نرد علاى عمار 

لم علااى ماان يشااترط ، ،اااحب التحااري والتثباات والحيهااة للاادين، مثااك مااا ويااك فااي رد اإلمااام مساا-رضااي هللا عنااه
اللقاء، وشنع عليه، وو،عه بالبدعة، والقول مبتادع ومختارع، والقاول يقاول باه البخااري، علاى ماا نقاك عناه مان..، 
واستعاض عنه علاى ألسانة أ اك العلام،  اك نقاول: إن مسالم يارد علاى البخااري و او شايخه  ولاوال البخااري ماا را  



، وتثبت -رحمه هللا تعالى-مبتدع، يريد أن ي ير احتياط البخاري يرد على  -رحمه هللا-مسلم وال  اء، ال، مسلم 
البخاري لرد السنة، يريد أن ينعذ إلى تحقيق بدعته من خالل احتياط البخااري، والمعت لاة نعاذوا إلاى تقريار بادعتام 

ذا رد مسالم علاى  اذا المبتادع الاذي  يرياد أن من خالل وول عمار، فاإذا رددناا علاى المعت لاة ال نارد علاى عمار، واا
 في رد السنة فاو ال يرد على البخاري. -رحمه هللا-يستغك احتياط البخاري 

قال: اقتتل  امرأتان ملن يلذي  يرمل  أحلدايما األخلرث بحجلر يقتلتهلا، وملا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي يريرة 
ن ديللة أ -صلللى هللا عليلله وسلللم-، يقضللى رسللول -عليلله الصلل ة والسلل م-يللي بطنهللا ياختصللموا هلللى النبللي 

وتلتاااا ومااا فااي بهناااا، رماات إحاادا ما اكخاارع  جنينهللا غللرة عبللد أو وليللدة، وقضللى بديللة المللرأة علللى عاقلتهللا"
أن دياة  -،لى هللا عليه وسالم-بح ر، وتك عمد  ذا أو شبه عمد  نعم   نا وتلتاا فاخت،موا، وضى رسول هللا 

كن  "وورثهلا وللديا وملن معهلم"ى عاولاة القاتلاة ال نين غر  عبد أو وليد ، ووضاى بدياة المارأ  علاى عاولتااا، علا
و و مهالاب  "يقام حم  بن النابغة الهذلي" ذا وتك شبه عمدا كناا رأت أن  ذا الح ر ما يقتك، فاو شبه عمد 

"كيلف أغلرم ملن يدافع عن نعسه، يريد أن ال يدفع شايء  "يقال: يا رسول هللا كيف أغرم؟"بالدية،  و من العاولة 
يعنااي مااا  "مللن ال شللرب وال أكلل ، وال نطلل  وال اسللته "ل ماان الاابهن هااا  مااا بعااد ،ااار شاايء أكلل ؟ال شللرب وال 

ل ياادر،  اذا ماا يساتحق دياة،  اذا مثاك وهعاة دم أو وهعاة لحام ماا لااا "يمث  ذللك يطل ،ر ، وال أتكلم وال شيء 
ملن أجل  سلجعه  ن(())هنملا يلو ملن هخلوان الكهلا: -عليله الصل ة والسل م-"يمث  ذلك يط ، يقال النبي ويماة 

ن كاان  الذ  سجَ" الس ع إذا ُأساتعمك فاي إبهاال الحاق كماا  ناا، ون،ار الباهاك ماذموم، يشابه سا ع الكااان، واا
الس ع في بيان الحق، ون،ر الحق مهلوبا كنه كالم، اللام إني أعوذ بن مان ولاب ال يخشاع، وعاين ال تادمع، 

، لكنااه غياار متكلااف، ويااراد بااه إواارار -ل،ااال  والسااالمعليااه ا-ودعاااء ال يساامع، أساا اع، و اااء الساا ع فااي كالمااه 
حقاوه ال إبهاله كما  ناا،  نماا ياذم السا ع إذا كاان لن،ار البالحق واا و او  ببإن مان البياان لساحراً ببكالبياان  اهاكواا
ن كااان فااي ن،اار الباهااك فاااو مااذموم،كااان فااي ن،اار الحااق فالبيااان مماادو ،  يحتمااك معنيااين المااد  والااذم، فااإن  واا

 نعم.
َ، ياختصلما تلاأن رج ا علض يلد رجل  ينلنه يلدَ ملن يمله يوقعل  ثني -رضي هللا عنه-ان بن حصين عن عمر 

 .((يعض أحدكم أخاَ كما يعض الفح ، اذيب ال دية لك))يقال:  -صلى هللا عليه وسلم-هلى النبي 
منله يلي يلذا المسلجد، وملا نسلينا  -رضلي هللا عنله-وعن الحسن بن أبي الحسن البصر  قال: حلدثنا جنلدب 
صللى -قلال: قلال رسلول هللا  -صلى هللا عليه وسللم-حديثاا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول هللا 

اللدم حتلى  أكان ييمن كلان قلبلكم رجل  بله جلرح يجلنه يأخلذ سلكيناا يحلن بهلا يلدَ، يملا رقل)): -هللا عليه وسلم
 .((عبد  بادرني بنفسه، حرم  عليه الجنة :-عن وج -قال هللا  ،ما 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،عمن
يعناي مان مقتضاى الادفاع  "أن رج ا عض يد رج  ينلنه يلدَ ملن ييله -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصين "

عن النعط،  عن النعط أن ين ع يده، ر ك عض يد ر ك فن ع يده من فيه، فووعت ثنيتاه،  ذا مما يقتضيه الدفاع
عليلله الصلل ة -ياختصللما هلللى النبللي " يهلااب يهلااب ب ميااع مااا يعااين عليااه ماااوالاادفاع عاان الاانعط مهلااوب، ولااذا 

فمان أتلاف شاياًا بسابب دفاعاه عان  "((يعض أحدكم أخاَ كما يعلض الفحل ، اذيلب ال ديلة للك)) :يقال -والس م



نعسااه ال يضاامن، لكاان إذا أتلااف شااياًا بساابب دفاعااه عاان غيااره يضاامن،  نااا الحااديي ياادل علااى أن مااا تلااف بساابب 
ت،ور أن اإلنسان يبي تيبي الدية المقرر  للثنايا، يعني وش يخت،م فإنه  در ال دية فيه،  اء  ن النعطفاع عالد

يعنااي ومااع ذلاان ينتظاار حتااى تساامح نعسااه  ببيعااض أحاادكم أخاااه كمااا يعااض العحااكبب  ي،اابر حتااى يرسااله ويهلقااه
 ه عااض يااد الر ااكب فااي كونااظااالم ولاايط لعاارط ظااالم حااق، السااب، كنااه معتااد بباذ ااب ال ديااة لاانببال  ،ال  يتركااه

أ،االاا غضااب كلمااة أو شاابااا،  اااء وعااض يااد الر ااك، اخت،ااما عنااد كلمااة أو شاابااا وحضاار الشاايهان فعضااه، 
ولاذا  ااءت الو،اية ه وت يينه، وعليه أن يكتم غيظه، يسترسك مع خهوات الشيهان، وتسويل فعلى اإلنسان أن ال

ال ما الذي  عله يعض يد أ ببال تغضببب :النبوية   عض يده ون ع يده يعضه يم    نه يم  إ : ك يقال  هخيواا
،  اال بد، لو  اء شخ  وع،ر يد آخر  ذا كثير ما يح،ك بين الشباب في الم  ، يمسن يده ويع،ر  من فيه

ثااام يت،ااارف ذان ت،ااارف مااان ال شاااعور فيضااارب و ااااه، أو يعقااا  عيناااه مااان ال شاااعور، يعناااي  اااذه مماااا يتهلباااه 
 ،بر معه، فمثك  ذا يادر ال دية له.أو مع شيء ال يمكن ال ،مع مقتكالتخل ، فضاًل عن كونه يمسكه 

  :يقول
 "حدثنا جندب" :يقول ،-رحمه هللا تعالى- اإلمام سيد من سادات التابعين "وعن الحسن بن أبي الحسن البصر  "

الحسان عارف كن   يؤكاد الحسان أناه حدثاه، لمااذا "يي يلذا المسلجد" : ندب بن عبد هللا بن سعيان الب لي يقاول
ريد حدثنا أبو  رير  مثاًل و و ما سمع أبا  رير ، إنما حدي وومه، في :بالتدليط، ويتعنن أحيانًا في التدليط، فيقول

 "وملا نسلينا منله حلديثاا " يعني بالت كيد وأنا مو اود "حدثنا جندب يي يذا المسجد" أن يؤكد أنه سمعه منه مباشر 
وملا " : سالوا الحسان فإناه واد حعاظ ونساينالحعاا،، ولاذا يقاول أناط بان مالانيعني ضبهنا وأتقنا، ولذا الحسان مان ا

حاشاا وكاال أن  "-صللى هللا عليله وسللم-نسينا منه حديثاا، وما نخشى أن يكون جنلدب كلذب عللى رسلول هللا 
 ،طوأتقى الناط، وأ  د الناا ،وأورع الناط ،و م أعلم الناط ،-ه ال،ال  والسالمعلي-يكذب ال،حابي على النبي 

كان ييمن كان )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا " -،لى هللا عليه وسلم-وأتبع الناط لرسول هللا 
أخااذ سااكينًا فحاا  باااا يااده،  ااك يت،ااور أن  فااي يااده  اار  مااا ،اابر، ماان شااد  اكلاام "((قللبلكم رجلل  بلله جللرح يجللنه

الدم  أن بها يدَ يما رقح)) ذا الت،رف فماتيد بال شن، ت،رف  ي   ،ال  أو ي يد إذا وهع يده ال ر  يخف ألمه
فاال  ((حرم  عليه الجنلة ،بادرني عبد  بنفسه)) :يعني في الحديي القدسي بب-عن وج -قال هللا  ،حتى ما 

ي و  له أن يباشر وتك نعسه، وال يو د في الن،و  ما يدل على أن المسلم ي و  له أن يباشر وتاك نعساه، نعام 
ن له أن يتسبب في وتك نعسه إذا ترتب على  ذا التسبب م،لحة أعظم، لكن يباشر في الن،و  ما يدل على أ

وتك نعسه ما يو د في الن،و  ما يدل عليه، هيب شخ  لدغ، لدغته حية في أ،بعه في بر، لو تركه سارع 
الو  ي ثم ووتاا ف اء بالع ط فقهع اك،بع ا تاد في  السم إلى بقية بدنه ماذا ي،نع أ،بر على  :يقول  ما ي ثم اا

لكن السم بيرو ، يعني ليط الادف مان  اذا أناه يماوت، إنماا و،اده  ،وأمسن في هرف اك،بع حتى أ،ك ،الدم
نه يباادر بنعساه، لكن اإلشكال في كو  ًا يودي بحياته لكن حسبه أن ي تاد،أن يحيا، نعم ود ي تاد اإلنسان ا تااد

ال ي او  لإلنساان  ببحرمات علياه ال ناةني عبادي بنعساه باادر بب :-عا  و اك-كما  نا، وال هللا  فيباشر وتك نعسه
كنه ال يملان مان أعضاااه شايء، هياب  ابحال أن يت،رف بنعسه، ولذا ال ي و  له أن يتبرع بشيء من أعضااه

ومياااوط ماان شااعاااا،  ،شااا  مريضااة   ااك يقتااك الحيااوان فضاااًل عاان اإلنسااان لكونااه يتضاارر ماان البقاااء فااي الحيااا 



علاى  اذه الانعط  : إناه تعادن  اذا مان بااب إراحتااا، أو نقاول: إ، تبي تقتك وترمى،  ك نقاولوتقتك لغير ما م كلة
إذا وااارر  لااة ال ي ااو ، ووااك مثااك  ااذا بااك أعظااموتااك الحيااوان لغياار م ك  وال ي ااو  القتااك لغياار م كلااة ،بغياار حااق

اة، وأحيانًا يقاررون ميت ميت، يعني ميت تسعة وتسعين بالمااكهباء أن  ذا المريض الذي يعيش على اك ا   
ن يسحبوا اك ا   عنه ليريحوه، ويريحوا من يتردد أ لام :أنه ميت دماغيًا، يعني أنه ميت مااة بالمااة، فاك نقول

ما دامت الرو  في ال سد ال ي و  كحد كاانًا من كان أن يتسبب في وفاته،  و مسلم  :نقولل يارته والعناية به، 
يارد علياه ماا فقاده مان  - اك وعاال-أن يتسبب في إنااء حياتاه، وماا يادرين أن هللا ال ي و  كحد  ،كامك الحقوط 

وأنه خال  بط حاا   مكاان مقعاد وأ اا   والنااط بحا اة،  ،شعور، و ذا حا،ك يقرر اكهباء أنه ميت دماغياً 
فاال  رط بدناهقاوط، ماا دامات روحاه لام تعااوالذي ح،ك وضايا نادر   دًا أنه عادت له الحيا ، فاو مسلم كامك الح

مشااي فضاارب الساالن بر لااه و ااو مااا ، شااخ  يعاارض لااه بقتااك خهاا ثااك  ااذا فيمااا لااو تُ ي ااو  التعاادي عليااه، ووااك م
ن عااد يبقااى النظار فااي ، والثاااني متعماد، لكاا، لكان واتااك خها  اذا واتااك :انع،اك الكاارب فمااات الر اك، نقااول دري 

لكناه يبقاى أناه مسالم روحاه فاي بدناه لاه وا تاااد، محك نظر   والعمد وشباه، و ك يقاد به أو ال يقاد تقدير الخه 
ل عنااا كثيارًا، ماريض ماسان سارير  كامك الحقوط والموا نة بينه وبين ماريض أر اى مناه، و اذه المسا لة التاي يسا

و ااو علااى  ااذه الحالااة،  اااء مااريض إذا أسااعف باااذه اك ااا    ،وماساان أ ااا   ماان ساانين، خمااط أو عشاار ساانين
و ذا مياوط منه بنسبة تسعة وتسعين بالماااة، نعام  اذا محاك نظار وا تاااد، أماا إذا  يشعى بنسبة سبعين بالمااة،

و اذا  ،لم يو د غيره فال ي و  بحال أن تع،ك عناه اك اا  ، إذا  اناا بماريض نسابة الشاعاء عناده سابعين بالماااة
 د.س لة م،الح ومعاسكن المس لة م اسبعين تهنسبة الشعاء واحد بالمااة يقدم عليه ما نسب

 وهللا أعلم و،لى هللا على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و،حبه أ معين .


